
ROD PÅ TÅRNVEJ BLIVER TIL 
BIODIVERSITETSOMRÅDE I 2022
Allerede i 2020 blev det besluttet at 
pasningen af de grønne arealer på GEVs 
matrikler skulle ændres. Det blev be-
sluttet, at det skulle have lov at vokse 
vildt, hvilket i en lang periode har bety-
det en masse rod på pladsen ved 
GEV Huset på Tårnvej 24.
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Men biodiversiteten skal prioriteres. Ikke fordi GEV direkte er med til 
at redde hverken insektarter eller dyrearter, men for at gå foran med 
et godt eksempel. Men så gav det også god mening for både miljøet 
og for pengepungen.

Mere vildt, mindre pasning
Hovedidéen er, at det hele får lov at gro lidt mere vildt. Alt sammen 
for at skabe mere biodiversitet. Et eksempel er, at GEV tidligere fjer-
nede alle døde træer ved kildefelterne, hvor vandboringerne er, men 
det er nu slut. Ved GEVs flisværk er der blevet sat hegn op for at der, 
i samarbejde med kommunen, kan holdes får derude. Fårene er der, 
for at kunne lave lysninger og holde buske og gyvel nede, så andre 
arter får forbedrede muligheder for at etablere sig.

Forandringerne er dog særligt tydelige ved GEV Huset. De ellers 
tætklippede arealer vil blive forvandlet til stiområder, med forskellige 
planter og kvashegn. Formålet er her at lade naturen få lidt start-
hjælp. Samtidigt har det tilmed den positive sideeffekt, at det visuelt 
ser ordentligt ud.

Projektet ledes af Camilla Damgård, som er bæredygtighedsassistent 
ved GEV. Hun udtaler om projektet:
”Forhåbentligt kan anlægget blive bosted for fugle og insekter. 
Samtidigt er det vigtigt at nævne, at vi gennem projektet, indtil nu, 
har haft god hjælp og dialog med vores samarbejdspartnere. Billund 
Kommunes biolog, Lasse Petersen, fik os sat på sporet af mulighe-
derne på de forskellige arealer, og pegede os i retning af virksomhe-
den ’Vildskab’, der har stået for grundlaget og tegningen for det nye, 
og lidt vildere areal ved GEV Huset. Dernæst får vi hjælp af ’Kreative 
Fingre’, der står for selve arbejdet med at få anlægget gjort færdigt.”

Forsinkelser på vejen
Planerne har dog ikke været uden bump på vejen. For GEV er langt 
fra de eneste, der arbejder med mere biodiversitet. Det viser sig fx 
ved at mange af de frø, der skulle bruges til pladsen foran GEV Huset, 
var udsolgt i 2021. Det betød, at det først er her i 2022, at vi kommer 
til, for alvor, at høste resultaterne af det gode forarbejde. 

”Vi glæder os over muligheden for at anlægge noget, der både er 
godt for naturen, og som samtidigt er en god forretning for GEV. Vi 
sparer en masse tid, som vi kan bruge på andre områder i dagligda-
gen. Vi er dog også klar over, at dette ikke er et kæmpe projekt, som 
i sig selv forandrer en masse for biodiversiteten, men vores grønne 
strategi er tydelig og vi tror på, at hvert lille skridt er med til at skub-
be på og vise andre, at det kan give god mening at kigge ind i”, udtaler 
GEVs direktør, René Heiselberg Gier, og understreger derefter, at der 
vil komme flere projekter som dette i fremtiden:

”Vores indstilling er, at vi sidestiller grøn omstilling med pris. Det vil 
sige, at vi gerne vælger den grønne løsning, også selvom det i enkelte 
tilfælde skulle være en smule dyrere i første omgang. Vi har sat 
klare mål for fremtidens GEV - og de mål kræver, at vi sætter ind på 
mange forskellige områder - stort som småt!”

Ønsker du yderligere information projektet, kontakt da:

Camilla Damgård
Bæredygtighedsassistent, GEV
93 39 10 56 
cd@gev.dk

FAKTA
Hvad er biodiversitet?
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på 
kloden i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt 
levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder 
i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som 
i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets 
intensive udnyttelse af vores landareal og brug af 
naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, 
infrastruktur og produktion.
(kilde: Danmarks Naturfredningsforening)

GEVs sparer så mange penge og timer, at det har 
kunnet betale udgiften ved at anlægge biodiversitets-
området ved Tårnvej 24

Vil du vide mere om biodiversitet, så kan du besøge:
www.biodiversitet.nu

Her kan du blandt andet læse om kommunernes natur-
kapitalindeks fra 2020, der vurderer og rangerer alle 
kommuner i landet ift. hvor gode de er på naturområ-
det. Her ligger Fanø højest med 87 point, mens Billund 
Kommune ligger på 29.pladsen med 28 point
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